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VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 18. listopadu 2015 

(RM č. 25) 
 

Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
byly osobní údaje z výpisu usnesení vymazány. 

 
I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu 

Bod programu: Schválení programu RM č. 25 
usnesení č.: 15/25/1/01  
RM schvaluje návrh programu 25. zasedání RM, byla provedena kontrola zápisu RM č. 24/2015 (plnění 
usnesení). 
 

II. OKTAJ/ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA  
Bod programu: Žádost o převedení finančních prostředků v rámci kapitoly č. 11 - OKTAJ – oprava 
administrativní chyby a zrušení usnesení RM č. 15/24/2/03 
usnesení č.: 15/25/2/01 
1. RM ruší usnesení č. 15/24/2/03, ze dne 3. 11. 2015, z důvodu administrativní chyby (uvedení 

nesprávného čísla položky). 
2. RM schvaluje převedení finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitoly č. 11 (OKTAJ)   

Kapitola č. 11 paragraf 6171 položka 6125   - 88 500,- Kč 
Kapitola č. 11 paragraf 6171 položka 5137  + 88 500,- Kč 

 

III. EKONOMICKÝ ODBOR 
Bod programu: Rozpočtové opatření č. 27/2015 
usnesení č.: 15/25/3/01 
RM schvaluje: 
A. Změny rozpočtu r. 2015, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu: 

1. Přijetí finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě 
Smlouvy o poskytování lokální asistence v lokalitě Kralupy nad Vltavou v rámci veřejné zakázky 
„Asistence v lokálních partnerstvích pro  lokality vybrané v roce 2014“ v celkové výši 37.999,96 Kč. 
Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor,  § 4319 o 37.999,96 Kč a navýšení výdajů 
u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání o 37.999,96 Kč.  

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2015 v celkové výši 200.000,- Kč. Jedná  se o 
navýšení položky pokuty za překročení rychlosti na základě měření rychlosti v Podhořanech a v ul. 
Přemyslova. Z tohoto důvodu je navýšena i položka pronájem zařízení na měření rychlosti. Navýšení 
příjmů kap. č. 13 odbor dopravy, § 2299  o  200.000,- Kč a  navýšení výdajů kap. č. 13 – odbor 
dopravy, § 2223  o  200.000,- Kč. 

3. Přijetí neinvestiční dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt: 
„Zvyšování kvality ve vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání“ v celkové výši 212.481,- Kč, 
účelově určené pro ZŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický 
odbor, pol. 4116 o 212.481,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 212.481,- Kč. 

B. Změny rozpočtu – převody, které neovlivní výši rozpočtu: 

1. Převedení finančních prostředků, které nebudou již čerpány  v celkové výši 40.000,- Kč. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. 

    Jedná se o převody z kapitoly č. 10 kancelář starosty 
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    z § 5212 krizové řízení pol. 5021 – ostatní osobní výdaje.…………………… 10.000,- Kč 
    z § 6171 činnost místní správy pol. 5021 – ostatní osobní výdaje.…………… 30.000,- Kč   

na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 – rezerva na investice……40.000,- Kč 

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši 126.750,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic  

a § 2219 (ostatní záležitosti pozemních komunikací) z pol. 5171 (opravy a udržování) na pol. 5137 
(drobný hmotný dlouhodobý majetek). Jedná se o půlkruhovou lavici složenou z 5 ks (1 ks 25.350,- 
Kč), která bude umístěna u obchodního domu Říp a bude tvořit zábradlí. 

3. Převedení finančních prostředků v celkové výši 361.500,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na realizaci jednotlivých akcí dle tabulky: 

Název akce Kap.   §      položka    ORG Částka v Kč 

Rekonstrukce sekundárních rozvodů – 
sídliště Cukrovar 

5       3639      6121        474 338.800,00 

Zateplení skautský dům – Přemyslova ul. 5       3429      6121        426      22.700,00 

celkem  361.500,00 

 

4. Převedení finančních prostředků v celkové výši 65.377,- Kč z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 
pol. 5901 (rezerva města na havárie)  na kap. č. 5 – realizace investic, § 3111 (mateřské školy) pol. 
5171 (opravy a udržování). Jedná se o provedení opatření proti zemní vlhkosti v objektu MŠ J. 
Holuba, Kralupy nad Vltavou. 

5. Převedení finančních prostředků v celkové výši 16.500,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic z § 
2333 (úpravy drobných vodních toků) pol. 5171(opravy a udržování) na § 3326 (pořízení a obnova 
hodnot kulturního a historického povědomí) pol. 6121 org. 466. Jedná se o financování prací 
spojených s přívodem elektrické energie do prostor zvonice v Lobečku, Kralupy nad Vltavou – v rámci 
akce Elektrifikace pohonu zvonu kaple v Lobečku, Kralupy nad Vltavou.  

6. Převedení finančních prostředků v celkové výši 3.000,- Kč v rámci kap. č. 5 – realizace investic v rámci  
§ 3326 (pořízení a obnova hodnot kulturního a historického povědomí) z pol. 5171 (opravy a 
udržování)  pol. 6121 org. 466. Jedná se o elektrifikaci zvoničky v rámci akce Elektrifikace pohonu 
zvonu kaple v Lobečku, Kralupy nad Vltavou – zajištění plošiny pro instalaci elektrického pohonu. 
 

 

Bod programu: Návrh majetku k vyřazení 
usnesení č.: 15/25/3/02 
RM schvaluje předložený návrh majetku k vyřazení, uvedeného v přílohách. 
 

IV. RIaSM/ REALIZACE INVESTIC 
Bod programu: „Snížení energetické náročnosti skautského domu v Kralupech nad Vltavou“ – ukončení 
akce (financování) 
usnesení č.: 15/25/4/01 
1. RM schvaluje vícepráce ve výši 51.719,- Kč bez DPH, tj. 62.580,- vč. DPH na dokončené akci: „Snížení 

energetické náročnosti skautského domu v Kralupech nad Vltavou“ realizované stavební firmou 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník.   

2. RM schvaluje méně práce ve výši 32.968,10 Kč bez DPH, tj. 39.891,40 Kč vč. DPH na dokončené akci: 
„Snížení energetické náročnosti skautského domu v Kralupech nad Vltavou“ realizované stavební firmou 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník.   

3. RM schvaluje čerpání rozpočtové rezervy ve výši 18.750,90 Kč bez DPH, tj. 22.688,60 Kč vč. DPH na akci: 
„Snížení energetické náročnosti skautského domu v Kralupech nad Vltavou“ realizované stavební firmou 
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník dle SoD č. RISML/00073/2015.   
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Bod programu: Žádost o výjimku - zpracování PD na akci Regenerace panelového sídliště Kralupy nad 
Vltavou, II. etapa Zátiší.“ 
usnesení č.: 15/25/4/02 
RM bere na vědomí připravenost odboru RIaSM zadat zpracování PD na akci Regenerace panelového sídliště 
Kralupy nad Vltavou, II. Etapa Zátiší. RM ukládá odboru RIaSM předložit materiál do RM po finálním 
předložení I. Etapy.  

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy 
nad Vltavou“ 
usnesení č.: 15/25/4/03 
1. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané v souladu s postupem pro 

zjednodušená podlimitní řízení s názvem „Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad 
Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou“. 

2. RM schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem: „Komunikace 
pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou“. 

3. RM schvaluje obeslat tyto dodavatele s výzvou pro podání nabídek k veřejné zakázce s názvem: 
„Komunikace pro 21 rodinných domů v lokalitě Nad Hostibejkem, Kralupy nad Vltavou“: 
- COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha - Vysočany 

- DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká 685/43d, 161 00 Praha 

- Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník 

- Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 

- Silnice Žáček s.r.o., Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa 

- STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., Jugoslávská 2090/25, 276 01 Mělník 

- STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov 

4. RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v tomto složení: 
- Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
- Marcela Horčičková, vedoucí odboru RIaSM 
- Marta Ulmová, referent odboru RIaSM 
- Jindřich Karvánek, referent odboru RIaSM 
- Dušan Osladil, referent odboru RIaSM 
Náhradníci v pořadí:  
- Libor Lesák, místostarosta 
- Jan Novotný, referent odboru RIaSM 

- Lenka Moravcová, referent odboru RIaSM 
- Zuzana Valášková, referent odboru RIaSM 
- Mgr. Lenka Pustinová, vedoucí odd. RM odboru RIaSM 

 
Bod programu: Provedení opatření proti zemní vlhkosti v objektu MŠ J. Holuba, Kralupy nad Vltavou  

usnesení č.: 15/25/4/04 
1. RM bere na vědomí provedení opatření proti zemní vlhkosti objektu MŠ J. Holuba v Kralupech nad 

Vltavou, zhotovitelem Bartoloměj Durdoň, Horymírova 943/38, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 
65 377 Kč.  

2. RM schvaluje pokrytí finančních nákladů ve výši 65 377 Kč na provedení opatření proti zemní vlhkosti 
objektu MŠ J. Holuba z rezervy na havárie na rok 2015. 

 
 Bod programu: Grantové schéma na podporu zájmových aktivit pro rok 2016 
usnesení č.: 15/25/4/05 
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RM bere na vědomí předložené dokumenty týkající se Grantového schématu na podporu zájmových aktivit 
pro rok 2016. 

 
Bod programu: Vyhlášení VŘ „Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – I. etapa“ 
usnesení č.: 15/25/4/06 
1. RM schvaluje realizaci akce „Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad Vltavou – I. etapa“ ………. 

v roce 2016. Havarijní stav části schodiště lze řešit formou opravy ještě v roce 2015 z investičního fondu 
KaSS Kralupy nad Vltavou. 

2. RM schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úprava prostoru před KD Vltava, 
Kralupy nad Vltavou – I. etapa“ zadávanou v souladu s Části 4. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ příspěvkovou organizací KaSS Kralupy nad Vltavou ještě v roce 2015 ve spolupráci 
s odborem RIaSM. 

3. RM schvaluje použití finančních prostředků na akci „Úprava prostoru před KD Vltava, Kralupy nad 
Vltavou – I. etapa“ z investičního fondu KaSS Kralupy nad Vltavou v maximální výši 1.135.711,- Kč s DPH. 

 
Bod programu: Oprava cyklostezky Kralupy - Zeměchy - informace o plnění usnesení č. 15/22/4/02 
usnesení č.: 15/25/4/07 
RM bere na vědomí plnění usnesení č. 15/22/4/02 v rámci akce: Oprava cyklostezky Kralupy - Zeměchy. 

 

Bod programu: Úpravy prostoru před kulturním domem Vltava – II. Etapa – zadání projektové 
dokumentace 
usnesení č.: 15/25/4/08 
1. RM schvaluje výjimku dle části 4. písm. a) Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, o 

existenci minimálně 3 nabídek v souladu s částí 5. písm. f) Pravidel. 
2. RM schvaluje dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení a pro provedení stavby v souladu 

s vyhláškou č. 230/2012 Sb. na akci „Úpravy prostoru před kulturním domem Vltava – II. Etapa“, a to A. 
D. U. atelier, Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, za celkovou cenu 129.470 Kč vč. DPH.  

3. RM - PD a investiční akce bude financována z rozpočtu města 
 

V. RIaSM/ SPRÁVA MAJETKU 
Bod programu: Žádost o snížení nájemného v objektu Třebízského čp. 524     
usnesení č.: 15/25/5/01 
Rada města schvaluje záměr města změnit NS č.395/10/700/RIaSM, Dodatkem č. 3, jehož předmětem bude 
snížení nájemného ze současných 10.674,-Kč/měsíc na nově navržených  …………..Kč/měsíc s účinností  
od 1. 12. 2015. 

 
Bod programu: Návrh na schválení záměru změnit nájemní smlouvu č. 273/98/719/SM - pozemky v  k.ú. 
Mikovice 
usnesení č.: 15/25/5/02 
RM schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č. 273/98/719/SM ze dne 28. 12. 1998 na pronájem pozemku 
p. č.398/1 a části pozemku p.č.538 v  k.ú. Mikovice uzavřením dodatku    č.2 k uvedené smlouvě. Změnou 
nájemní smlouvy dojde k úpravě výměry pronajatého pozemku tak, že předmětem nájmu bude pouze 
pozemek p. č. 398/1, k ú. Mikovice o celkové výměře 353m2 a k úpravě výše ročního nájmu na částku 
1.765,00 Kč. 

 
Bod programu: Návrh na schválení záměru změnit nájemní smlouvu č. 372/10/700/RIaSM – pozemek  
v k. ú. Lobeček 
usnesení č.: 15/25/5/03 
RM schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č. 372/10/700/RIaSM ze dne 1. 9. 2000 na pronájem části 
pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Lobeček uzavřením dodatku č. 1. Změnou nájemní smlouvy dojde k úpravě výměry 
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pronajaté části pozemku p. č. 83/1, k ú. Lobeček na 215m2  a k úpravě výše ročního nájmu na částku 1.075,00 
Kč. 

 

 

Bod programu: Bytové záležitosti: 
1. D. F. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
2. Z. K. – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
3. L. F., L. R. – žádost o výměnu bytů 
4. J. N. – žádost o služební byt 

usnesení č.: 15/25/5/04 
1. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3, Libušina čp. 48 panu D. F. ze sociálních důvodů 

na dobu 3 měsíce od 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016 za podmínky dodržování Dohody o splácení dluhu.  
RM schvaluje prominutí úhrady jistoty panu D. F., požadované v souvislosti s nájmem bytu č. 3, Libušina 
48.  

2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní Z. K. na byt č. 11, Cesta brigádníků 679 ze sociálních 
důvodů na dobu 3 měsíce od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016.  
RM schvaluje prominutí úhrady jistoty paní Z. K., požadované v souvislosti s nájmem bytu č. 11, Cesta 
Brigádníků 679.  

3. RM schvaluje výměnu bytu č. 4, J. Palacha 738, nájemce paní L. F., s bytem č.1, J.Palacha 738, nájemce 
paní L. R., za zachování stávajících smluvních podmínek. 
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4. J. Palacha 738 paní L. F. ze sociálních důvodů na 
dobu 1 roku od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016.   

4. RM schvaluje přijetí žádosti o pronájem služebního bytu panu J. N. 

 

Bod programu: Žádost o změnu pronajatého prostoru v zadní budově Palackého čp.6 – APTO a. s.     
usnesení č.: 15/25/5/05 
Rada města schvaluje záměr města změnit NS č.334/15/700/RIaSM, Dodatkem č. 1, jehož předmětem bude 
změna pronajatých nebytových prostor ze současných, ve druhém podlaží zadní budovy Palackého náměstí 
čp.6, na nově navržených pronajatých nebytových prostor v prvním podlaží zadní budovy Palackého náměstí 
čp.6: 

- tři kanceláře o výměře 33,6 m2 za nájemné 500,-Kč/m2/rok 
- ostatní plocha (kuchyňka, archiv, WC, chodba) za nájemné 250,-Kč/m2/rok 
- v případě pronájmu kancelářského nábytku bude nájemné ve výši 5 %/rok z pořizovací ceny 

pronajatého nábytku včetně platné sazby DPH. 
Záměr města bude zveřejněn na úředních deskách a webu města. 

 

Bod programu: Přehled cen za pronájem zemědělské půdy a zahrad     
usnesení č.: 15/25/5/06 
1. Rada města bere na vědomí přehled nájemních smluv na pronájem zemědělských pozemků a zahrad. 
2. RM ukládá odboru RIaSM ve spolupráci s Majetkoprávní komisí předložit  RM návrh na sjednocení cen 

nájemného a srovnání cen s tržní hodnotou pozemků zahrádek a zemědělských pozemků s odůvodněním 
problematických lokalit a vyjímek.  

 
Bod programu: Návrh na podání výpovědi z bytu z důvodu neplacení nájemného. 
usnesení č.: 15/25/5/07 
RM  schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 16, Havlíčkova 900 paní V. Š. podle § 
2288, odst. a) zákona č. 89/2012 Sb. 
 

STAŽENO 
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VI. ODBOR SVŠK 
Bod programu: Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou  
usnesení č.: 15/25/6/01 
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Kralupy nad Vltavou od 
Semiramis, o. s. 

 
 

Bod programu: Žádost o dotaci – Semiramis: Centrum terénních programů 
usnesení č.: 15/25/6/02 
RM doporučuje ZM schválit dotaci pro Semiramis Centrum terénních programů na rok 2016 ve výši 
120.000,-Kč. 

 

Bod programu: Žádost o dotaci – Semiramis: Centrum primárních programů 
usnesení č.: 15/25/6/03 
RM doporučuje ZM schválit dotaci pro Semiramis Centrum primárních programů ve výši 152.000,-Kč. 

 

Bod programu: Návrh odměn ředitelům PO za II. pololetí roku 2015  
usnesení č.: 15/25/6/04 
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. pololetí roku 2015. Odměny budou 
vyplaceny z prostředků jednotlivých organizací - viz příloha. 
 
V průběhu jednání RM se snížil počet členů na 6. Omluvil se Libor Lesák.  

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Bod programu: Výběrové řízení „Sběr bioodpadů přímo z domácností v roce 2016“ 
usnesení č.: 15/25/7/01 
Rada města bere na vědomí výběr dodavatele služby ,,Sběr bioodpadů přímo z domácností v roce 2016“, 
kterým se stala společnost Regios a. s., Úholičky 215, 252 64 Velké přílepy, IČ: 46356487 s nejnižší 
nabídkovou cenou 1000,- Kč bez DPH za 1 tunu svezeného bioodpadu včetně jeho uložení na kompostárnu, 
odbor životního prostředí následně uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem. 

 
Bod programu: Ozelenění záhonů a teras kolem infocentra u mostu T. G. Masaryka 
usnesení č.: 15/25/7/02 
RM bere na vědomí provedení zakázky „Ozelenění záhonů a teras kolem infocentra u mostu T. G. Masaryka“ 
firmou Forgarden, Ing. Milan Janda, Budečská stezka 201, 278 01, Kralupy nad Vltavou, za cenu  
346 011 vč. DPH 
 

VIII. KANCELÁŘ STAROSTY 
Bod programu: Rozpočtová změna  
usnesení č.: 15/25/8/01 
1. RM schvaluje na kap. 10, § 5212 vytvoření položky 5166 a následnou rozpočtovou změnu: 

Převedení fin. prostředků z kap. 10 (kancelář starosty), § 5212 (ochrana obyvatel), pol. 5169 (ostatní 
služby) ve výši 108.900 Kč na kap. 10 (kancelář starosty), § 5212 (ochrana obyvatel), pol. 5166 
(Konzultační, poradenské a právní služby). 

2. RM schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 35. 090 Kč 
z kap. 10 (kancelář starosty), § 5212 (ochrana obyvatel), pol. 5169 (ostatní služby)  
na: kap. 10 (kancelář starosty), § 5212 (ochrana obyvatel), pol. 5168 (zpracování dat a služby související 
s informačními technologiemi) 
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Bod programu: 1. Příspěvek z fondu místostarosty - Český rybářský svaz, z.s. 
                            2. Rozpočtová změna  
 
usnesení č.: 15/25/8/02 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč, Českému rybářskému svazu, z.s. 

v zastoupení Lubomíra Kačírka z fondu místostarosty města.  
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 5200 Kč 

z: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí org. 0012 MST1,  
pol. 5293 transfery fyz. osobám 4700 Kč a pol. 5194 věcné dary 500 Kč 

na: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí org. 0012 MST1, pol. 5222 transfery občanským 
sdružením celkem 5200 Kč 

 

Bod programu: 1.  Příspěvek z fondu starosty ZUŠ Kralupy 
                            2.  Rozpočtová změna  
usnesení č.: 15/25/8/03 
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši max. 5.000,- Kč, ZUŠ Kralupy, v zastoupení ředitele 

Luboše Harazina z fondu starosty města. 7 
2. RM schvaluje rozpočtovou změnu ve výši 4.000 Kč 

z: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí org. 0011 (fond starosty), pol. 5136 knihy, 
pomůcky  
na: kap. 10 kancelář starosty, §6112 zastupitelstva obcí, org. 0011 (fond starosty), pol. 5331 transfery 
PO.  

 

IX. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA (MěBP, TSM, MěP, KaSS) 
Bod programu: Udělení souhlasu města s umístěním sídla spolku na adrese nám. J. Seiferta 706, 278 01 
Kralupy nad Vltavou 
usnesení č.: 15/25/9/01 
RM souhlasí s umístěním sídla  spolku „Komorní orchestr Dvořákova kraje“ na adrese nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou, na dobu neurčitou.  

 
Bod programu: Přehledová zpráva za kalendářní období 10/2015 – TSM, o průběhu a výsledku zadávání 
veřejných zakázek 
usnesení č.: 15/25/9/02 
RM bere na vědomí přehledovou zprávu za kalendářní období 10/2015 o průběhu a výsledku zadávání 
veřejných zakázek v rozsahu od 100.001,- Kč do výše 500.000,- Kč (bez DPH) na dodávky a na služby, a na 
stavební práce v rozsahu od výše 100.001,- Kč do 1.000 000,- Kč bez DPH formou „přímého zadání zakázky“, 
ve smyslu části 4a) „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“. 

 
Bod programu: Výroční zprávy o činnosti škol  
usnesení č.: 15/25/9/03 
Rada města bere na vědomí výroční zprávy o činnosti škol:  

• Základní škola a Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková 
organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, příspěvková organizace, 

•  Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola praktická Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní škola Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace,  

• Základní umělecká škola, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, příspěvková organizace, 

• Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,  

• Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše,  
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dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, - viz přílohy důvodové zprávy.   

 
Bod programu: Návrh na odpis dluhů za nájemné z důvodu úmrtí. 
STAŽENO  

 
Bod programu: Návrh na prodloužení nájemních smluv v DPS 

usnesení č.: 15/25/9/05 
1. RM schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy  na byt č. 409 v DPS sídl. U Cukrovaru 1171 na dobu určitou 

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 panu J. B. 
2. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 459 v DPS V Luhu 1181 na dobu určitou od 1. 1. 

2016 do 31. 12. 2016 paní S. B. 

 
Bod programu: Žádost ZŠ a MŠ Třebízského o schválení změny odpisového plánu pro rok 2016 
usnesení č.: 15/25/9/06 
RM schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 - dle přílohy. 

 

Bod programu: Provoz městské knihovny v prosinci 2015 

usnesení č.: 15/25/9/07 
RM schvaluje omezení provozu knihovny ve čtvrtek 31. 12. 2015 do 11:30 hodin a uzavření knihovny  
v sobotu 2. 1. 2016. 

 
Bod programu: Oznámení o uzavření kralupských MŠ v době vánočních prázdnin  
usnesení č.: 15/25/9/08 
RM bere na vědomí uzavření mateřských škol v době vánočních prázdnin, a to:  
MŠ Kralupy nad Vltavou, Dr. E. Beneše   od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016 
MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka  od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016  
ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523 od 24. 12. 2015 do 3. 1. 2016 

 
Bod programu: Žádosti o přidělení bytu v DPS 

usnesení č.: 15/25/9/09 
1. RM schvaluje přidělení bytu č. 157 v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 panu J. D., nar. 30. 7. 

1941 na dobu určitou 1 roku 
2. RM schvaluje přidělení bytu č. 304 v Domě s pečovatelskou službou sídl. U Cukrovaru 1171 panu V. S., 

nar. 11. 10. 1937 na dobu určitou 1 roku. 

 

Bod programu: Žádost MŠ Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka o souhlas k přijetí věcných účelových darů  
usnesení č.: 15/25/9/10 
1. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka podle § 37b 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí věcného daru (hračky)  v  hodnotě 49.000,- Kč od Klubu rodičů a přátel školy MŠ Gen.  Klapálka, 
Mikovická 501, Kralupy nad Vltavou. 

2. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka podle § 37b 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí věcného daru (doplňkové prvky stavebnice Lego)  v  hodnotě 10.000,- Kč od firmy 
SHARPCRAFTERS s.r.o., Nám. 14. října 1307/2, Praha 5. 

3. RM schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka podle § 37b 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
přijetí věcného daru v hodnotě 35.000,- Kč od Klubu rodičů a přátel školy MŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou. 
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Bod programu: Žádost Městského muzea v Kralupech nad Vltavou o souhlas k přijetí peněžitého účelového 
daru 
usnesení č.: 15/25/9/11 
RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou, dle § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí peněžitého účelového daru ve výši 
10.000,- Kč a jeho začlenění do rozpočtu muzea na rok 2015 od paní J. S. , bytem U Ladronky 23, Praha – 6, 
na nákup exponátů, na pořízení informační techniky do expozic a na výzdobu hrobu Jaroslava Seiferta na 
místním hřbitově. 

 

Bod programu: Žádost Městského muzea v Kralupech nad Vltavou o uvolnění finančních prostředků 
z rezervního fondu  
usnesení č.: 15/25/9/12 
RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou uvolnění finančních prostředků ve výši 17.200,- Kč 
z rezervního fondu organizace na úhradu ušlého zisku ze vstupného a jejich převedení do rozpočtu 
organizace. 

 

Bod programu: Žádost Městského muzea o uvolnění finančních prostředků z fondu odměn 
usnesení č.: 15/25/9/13 
RM schvaluje Městskému muzeu v Kralupech nad Vltavou uvolnění finančních prostředků ve výši 25 000,- Kč 
z fondu odměn příspěvkové organizace a jejich začlenění do rozpočtu pro rok 2015. 

 

Bod programu: Žádost KaSS o uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu 
usnesení č.: 15/25/9/14 
RM schvaluje Kulturnímu a společenskému středisku v Kralupech nad Vltavou uvolnění finančních 
prostředků ve výši 83.490,- Kč z investičního fondu organizace na úhradu faktury za vytvoření projektové 
dokumentace A.D.U. atelier s.r.o. dle SoD 1/2015 ze dne 18. 9. 2015 „Oprava vstupních schodů objektu KaSS 
Kralupy nad Vltavou – ETAPA I.“  

 

Bod programu: Nabídka majetku ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského zřizovateli  
usnesení č.: 15/25/9/15 
RM schvaluje přijetí nabízeného majetku v hodnotě 108.071,40 Kč od Základní školy a Mateřské školy 
Kralupy nad Vltavou, Třebízského 523, okres Mělník, příspěvková organizace, a schvaluje jeho likvidaci nebo 
převod do vlastnictví jiné osoby, dle § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Bod programu: Plnění usnesení - kontrola bytů v 1. pol. 2015, plán oprav bytů               
usnesení č.: 15/25/9/16 
1. RM bere na vědomí písemnou zprávu o průběhu a výsledku 1. hromadné kontroly městských bytů 

předložené ředitelem MěBP. 
2. RM ukládá MěBP předložit doplnění faktického a aktuálního stavu zkontrolovaných bytů. 
3. RM ukládá MěBP přepracovat plán oprav bytových domů pro rok 2016 dle vyjádření odboru RIaSM a 

potřeb bytových domů. 

 

Bod programu: Žádost ZŠ Kralupy nad Vltavou, Gen Klapálka 1029 o souhlas k přijetí peněžitého účelového 
daru 
usnesení č.: 15/25/9/17 
RM schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Kralupy nad Vltavou, Gen. Klapálka 1029, podle § 37b 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přijetí 
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peněžitého účelového daru ve výši 40.120,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, určeného na příspěvky na školní obědy pro 14 sociálně znevýhodněných žáků školy. 
 

X. OSTATNÍ ODBORY MěÚ (DOP, SAOISV, SPR, VY, ŽO, KŘ) 
Bod programu: Integrace linek MHD do systému ROPID, rozdělení příspěvku na krytí prokazatelné ztráty 
na lince 257 102 (linka PID č. 458), (257102 MD Kralupy nad Vlt.: Kralupy nad Vlt.,žel. st. - Nelahozeves - 
Veltrusy - Kralupy nad Vlt.,žel.st.) 
usnesení č.: 15/25/10/01 
RM schvaluje výši příspěvku na provoz PID linky č. 458 v dohodnutých měsíčních částkách: 
Veltrusy 1.700,- Kč, Nelahozeves 16.000,- Kč, Nová Ves 1.500,- Kč, Kralupy n. Vlt. zbytek tj. cca. 41.500,- Kč. 

 

Bod programu: Zajištění plochy pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti pro motocykly (sk. AM, 
A1,A2 a A) na základě novelizace vyhlášky č. 167/2002 Sb. 
usnesení č.: 15/25/10/02 
1. RM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy na pozemek č. 446/40 LV 10001 v katastrálním území Kralupy 

nad Vltavou, plocha bývalé skládky Hrombaba s paní H. P., bytem Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 681. 
Pozemek bude využíván pro provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 
skupin „A“ na základě vyhlášky č. 256/2015  s účinností od 1. 11. 2015. 

2. RM ukládá SM zajistit vypovězení smlouvy pro pozemek č. 446/40 LV 10001 v katastrálním území 
Kralupy nad Vltavou s paní H. P., bytem Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 681. 
 

XI. KOMISE: náměty, požadavky, zápisy 
Bod programu: Zápis č. 9 a 10 z jednání Rozpočtové komise 
usnesení č.: 15/25/11/01 
RM bere na vědomí  zápis č. 9 a 10 z jednání Rozpočtové komise konané dne 2. a 9. listopadu 2015.   

 

Bod programu: Zápis komise školské a prevence kriminality 
usnesení č.: 15/25/11/02 
RM bere na vědomí zápis komise školské a prevence kriminality ze dne 2. 11. 2015. 

 

Bod programu: Zápis ze sportovní komise 
usnesení č.: 15/25/11/03 
1. RM bere na vědomí zápis č. 12 ze sportovní komise ze dne 3. 11. 2015. 
2. RM bere na vědomí Návrh aktualizace pravidel přidělování příspěvků pro sportovní oddíly města Kralupy 

nad Vltavou. 

 

Bod programu: Zápis z jednání redakční rady č. 10 
usnesení č.: 15/25/11/04 
RM bere na vědomí zápis redakční rady č. 10 ze dne 12. 11. 2015. 
 

XII. INFORMACE NA VĚDOMÍ 
Tomáš Pekárek – navrhl, aby bylo prověřeno, zda multimediální obrazovka navržená jako reklamní plocha 
KaSS může mít spořič obrazu. Zjistí IT oddělení MěÚ. 
 
Ing. Petr Listík navrhl splnit usnesení RM č.: 14/01/13/1, kterým bylo uloženo vytipovat další místa ve městě 
pro umístění parkovacích automatů a dále prověřit vhodnost parkování na můstcích ve městě – lokalita 
Poliklinika oboustranně – Nerudova ulice.  
 
RM ruší usnesení č. 15/10/4/06, kterým uložila komisi výstavby a pro centrum města zpracovat časový 
harmonogram rekonstrukce náměstí a předložit radě návrh termínu na demolici hotelu. Toto usnesení RM 
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ruší z důvodu nejasné definitivní podoby centra a k dosavadním nevyřešeným majetkoprávním vztahům. 
Časový harmonogram bude zpracován v návaznosti na definitivní řešení.  
 
Starosta informoval radní o přijaté žádosti o zřízení autobusové zastávky v Zeměchách – na znamení. Žádostí 
se bude zabývat odbor dopravy. 
 
Starosta informoval radní o plánovaných akcích: 
Den zdraví 26. 11. 
Setkání se starosty v ORP 27. 11. od 9 hod starostové 
Rozsvícení Vánočního stromu 29. 11. advent náměstí  
 
Starosta pozval radní na městský ples, který se koná 21. 11. 2015. 
 

 

XIII. Podněty a informace členů RM 
 

Příští jednání Rady města proběhne 1. 12. 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ č. 325.  
Zápis byl vyhotoven 19. 11. 2015.  
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z jednání Rady města č. 25. města Kralup nad Vltavou, konané  
dne 18. 11. 2015. 
 

ZÁPIS OVĚŘEN 
 
V Kralupech nad Vltavou, dne 19. 11. 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Petr Holeček, starosta                                              Ing. Marek Czechmann, místostarosta 
 


